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Tabela 1: jednorazowa opłata za przyłączenie do sieci – oferta standardowa 
Usługa opłata zł z VAT 

 
1. 2. 

1. Przyłączenie do sieci 1 Gb/s - Ethermet 335,00 
2. Przyłączenie do sieci 1 Gb/s - światłowód 495,00 
3. Przyłączenie do sieci 1 Gb/s - światłowód dedykowany 595,00 
4. Przyłączenie do sieci 2.5 Gb/s - Ethernet 695,00 

 
 

Tabela 2: miesięczna opłata abonamentowa – oferta standardowa 
Usługa opłata zł z VAT 

 
1. 2. 

1. Internet Rozrywka 150 
− stały dostęp do Internetu i sieci LNET, 
− prędkość transmisji do Abonenta 100 Mb/s, 
− prędkość transmisji od Abonenta 50 Mb/s, 
− bez limitu przesyłu informacji, 
− 16 adresów IP (dla terminali Abonenta), 
− 2 GB przestrzeni dyskowej 

(pięć kont pocztowych po 200 MB oraz pięć kont na serwis WWW po 200 MB) 

64,00 

2. Internet Praca 200 
− stały dostęp do Internetu i sieci LNET, 
− prędkość transmisji do Abonenta 100 Mb/s, 
− prędkość transmisji od Abonenta 100 Mb/s, 
− bez limitu przesyłu informacji, 
− 16 adresów IP (dla terminali Abonenta), 
− 2 GB przestrzeni dyskowej 

(pięć kont pocztowych po 200 MB oraz pięć kont na serwis WWW po 200 MB) 

74,00 

3. Internet Rozrywka 800 
− stały dostęp do Internetu i sieci LNET, 
− prędkość transmisji do Abonenta 700 Mb/s, 
− prędkość transmisji od Abonenta 100 Mb/s, 
− bez limitu przesyłu informacji, 
− 16 adresów IP (dla terminali Abonenta), 
− 2 GB przestrzeni dyskowej 

(pięć kont pocztowych po 200 MB oraz pięć kont na serwis WWW po 200 MB) 

99,00 

4. Internet Praca 800 
− stały dostęp do Internetu i sieci LNET, 
− prędkość transmisji do Abonenta 400 Mb/s, 
− prędkość transmisji od Abonenta 400 Mb/s, 
− bez limitu przesyłu informacji, 
− 16 adresów IP (dla terminali Abonenta), 
− 2 GB przestrzeni dyskowej 

(pięć kont pocztowych po 200 MB oraz pięć kont na serwis WWW po 200 MB) 

99,00 

5. Internet Praca 1200 
− stały dostęp do Internetu i sieci LNET, 
− prędkość transmisji do Abonenta 600 Mb/s, 
− prędkość transmisji od Abonenta 600 Mb/s, 
− bez limitu przesyłu informacji, 
− 16 adresów IP (dla terminali Abonenta), 
− 2 GB przestrzeni dyskowej 

(pięć kont pocztowych po 200 MB oraz pięć kont na serwis WWW po 200 MB) 

119,00 

6. Internet Praca 1600 
− stały dostęp do Internetu i sieci LNET, 
− prędkość transmisji do Abonenta 800 Mb/s, 
− prędkość transmisji od Abonenta 800 Mb/s, 
− bez limitu przesyłu informacji, 
− 16 adresów IP (dla terminali Abonenta), 
− 2 GB przestrzeni dyskowej 

(pięć kont pocztowych po 200 MB oraz pięć kont na serwis WWW po 200 MB) 

139,00 

7. Internet Praca 2500 
− stały dostęp do Internetu i sieci LNET, 
− prędkość transmisji do Abonenta 1250 Mb/s, 
− prędkość transmisji od Abonenta 1250 Mb/s, 
− bez limitu przesyłu informacji, 
− 16 adresów IP (dla terminali Abonenta), 
− 2 GB przestrzeni dyskowej 

(pięć kont pocztowych po 200 MB oraz pięć kont na serwis WWW po 200 MB) 

279,00 

8. Internet Rozrywka 2500 
− stały dostęp do Internetu i sieci LNET, 
− prędkość transmisji do Abonenta 2000 Mb/s, 
− prędkość transmisji od Abonenta 500 Mb/s, 
− bez limitu przesyłu informacji, 
− 16 adresów IP (dla terminali Abonenta), 
− 2 GB przestrzeni dyskowej 

(pięć kont pocztowych po 200 MB oraz pięć kont na serwis WWW po 200 MB) 

279,00 

 



 
Cennik usług indywidualnego dostępu do Internetu - oferta LNET Sp. z o.o. 
(2-0516-02_001) 

Strona 2 z 2 

 
Tabela 3: jednorazowa opłata za usługi dodatkowe 

Usługa opłata zł z VAT 
 

1. 2. 

1. Odstąpienie od rozwiązania umowy. 15,00 
2. Udostępnienie usługi dostępu do Internetu poza lokal lub poza zarejestrowany terminal Abonenta. trzykrotność miesięcznej opłaty 

abonamentowej za każde podłączenie i za 
każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy 

takiego podłączenia 

3. Sprawdzenie usługi dostępu do Internetu 
sprawdzenie dostępności usługi w lokalu Abonenta na zlecenie Abonenta. 

35,00 

4. Naprawa światłowodowego przyłącza do sieci uszkodzonego w lokalu Abonenta. 195,00 
5. Obsługa usługi dostępu do Internetu 

praca obsługi na zlecenie Abonenta, związana ze świadczoną usługą, za każde rozpoczęte 30 min. 
65,00 

6. Aktywacja usługi dostępu do Internetu po dokonaniu cesji umowy 
Abonent po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec LNET oraz po uzyskaniu pisemnej zgody 
LNET może dokonać cesji praw z umowy na rzecz osoby trzeciej, wstępującej w miejsce Abonenta, 
która zobowiązana jest zapłacić opłatę z tytułu aktywacji usługi dostępu do Internetu. 

25,00 

7. Dodatkowe zakończenie przyłącza do sieci 1Gb/s - Ethernet 
dodatkowy punkt zakończenia istniejącego przyłącza do sieci 1 Gb/s w lokalu Abonenta. 

99,00 

8. Rozszerzenie przyłączenia do sieci Internet o dostęp WiFi Smart AC Lite 
− zestaw uruchomieniowy usługi zawierający przygotowane do pracy w sieci LNET urządzenie 

WiFi Smart AC Lite oraz parametry do komunikacji WiFi dla terminali Abonenta, 
− dodatkowe 16 adresów IP (dla terminali Abonenta). 

209,00 

9. Rozszerzenie przyłączenia do sieci Internet o dostęp WiFi Smart AC2 
− zestaw uruchomieniowy usługi zawierający przygotowane do pracy w sieci LNET urządzenie 

WiFi Smart AC2 oraz parametry do komunikacji WiFi dla terminali Abonenta, 
− dodatkowe 16 adresów IP (dla terminali Abonenta). 

339,00 

10. Rozszerzenie przyłączenia do sieci Internet o dostęp WiFi Smart AC3 
− zestaw uruchomieniowy usługi zawierający przygotowane do pracy w sieci LNET urządzenie 

WiFi Smart AC3 oraz parametry do komunikacji WiFi dla terminali Abonenta, 
− dodatkowe 16 adresów IP (dla terminali Abonenta). 

449,00 

 
 

Tabela 4: miesięczna opłata abonamentowa za usługi dodatkowe 
Usługa opłata zł z VAT 

 
1. 2. 

1. PIP 
stały publiczny adres IP (zamiana w miejsce adresu przyznanego w ramach abonamentu). 

10,00 

 
 
Informacje do cennika 

 
1. Termin płatności dla opłat abonamentowych za dany okres rozliczeniowy wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia tego okresu. 
2. Opłata określona w tabeli 3, poz. 3 nie jest pobierana w przypadku gdy za stwierdzoną niedostępność usługi odpowiada LNET. 
3. Opłata określona w tabeli 3, poz. 2. dotyczy opłaty abonamentowej właściwej dla danej usługi, z której korzysta Abonent, zgodnie z tabelą 2. 
4. Regulamin świadczenia usług dostępny jest na stronie internetowej www.Lnet.pl. 


